
Verschillenoverzicht Aansprakelijkheidsverzekering voor 
aannemers DL - NN Zekerheid op Maat 

Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen producten uit ons oude en nieuwe 
productassortiment. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vindt u in de polisvoorwaarden onder het 
overzicht. De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht. 

Dekking Onderwerp Delta Lloyd Zekerheid op Maat, AVB voor 

aannemers 

Wegam Is Wegam meeverzekerd? Dit is een optionele 

dekking bij het 

maatwerkproduct die op 

de polis staat als hij is 

meeverzekerd. 

Er is een optionele dekking 

Werknemersschade beschikbaar. Geen 

WEGAM. 

Wegam Is er dekking voor 

aansprakelijkheid van de 

werkgever voor schade die 

een werknemer oploopt bij 

het besturen van (of als 

passagier van) een 

motorrijtuig waarvan 

verzekeringnemer eigenaar 

of houder is? 

Ja Nee, hiervoor kan verzekeringnemer een 

SVI dekking sluiten bij de WA-

verzekering van het betreffende 

motorrijtuig. 

Dekkingsgebied Wat is het dekkingsgebied? Wereld (excl. 

VS/Canada) 

Let op: voor deze 

Europa. 

Wereld (exc. VS/Canada) voor indirecte 

export en zakenreizen 
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doelgroep clausulair 

beperkt tot 

Benelux/Duitsland 

Let op: voor deze doelgroep clausulair 

beperkt tot Benelux/Duitsland 

Narisico Is het narisico standaard 

meeverzekerd? 

Standaard maximaal 1 

jaar dekking bij 

beeindiging door ons; 

Standaard maximaal 3 

jaar dekking bij 

beeindiging wegens 

beeindiging van de 

beroeps-

/bedrijfsactiviteiten. 

Dekking bij beeindiging door ons of bij 

beeindiging wegens beeindiging van de 

beroeps-/bedrijfsactiviteiten nader 

overeen te komen. 

Wijzigingen in bedrijf Welke veranderingen moet 

de klant direct aan ons 

melden? 

- verandering van de 

rechtsvorm waarbinnen 

het verzekerde beroep op 

bedrijf wordt 

uitgeoefend 

- levering en/of 

behandeling van andere 

zaken dan in de polis is 

vermeld 

- het oprichten van 

vestigingen buiten 

Nederland 

- verandering van de bedrijfsactiviteiten 

die op de polis staan vermeld 

- verandering van de rechtsvorm 

waarbinnen het verzekerde beroep of 

bedrijf wordt uitgeoefend 

- het 

verkopen/behandelen/installeren/montere

n van andere zaken dan op de polis 

vermeld 

- het in loondienst nemen van 

werknemers in geval de klant is 

verzekerd als zzp'er. 
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Uitsluiting opzicht Bepaling: Uitsluiting bij 

schade tijdens 

werkzaamheden bij derden 

("buiten het eigen bedrijf") 

geldt ook voor (die delen 

van) zaken die doelbewust 

zijn gebruikt als hulpmiddel 

om de werkzaamheden uit te 

voeren. 

Niet opgenomen Wel opgenomen 

Uitsluiting motorrijtuigen Bepaling: De insluiting 

laden/lossen geldt niet voor 

schade door gevaarlijke 

stoffen. Hiervoor sluit de 

verzekerde een Wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekerin

g motorrijtuigen (WAM) af. 

Niet opgenomen Wel opgenomen 

Opzegtermijn eerste verzekeringstermijn Wat is de opzegtermijn van 

de klant bij opzegging aan 

het eind van de eerste 

verzekeringstermijn? 

2 maanden 1 maand 

Actualisatie maatregelen Wat zijn de maatregelen als 

de klant niet reageert op 

actualisatieverzoeken? 

Recht om de geldende 

premie met een toeslag 

van 50% te verhogen. 

Recht om de geldende premie met een 

toeslag van 50% te verhogen. 
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Beperkte dekking werk- en/of 

landmaterieel 

Is er dekking voor eigen 

materiaal? 

Dekking boven de 

WAM-bedragen 

Geen dekking 

 
Is er dekking voor materiaal 

van derden? 

Ja, als er geen 

werkmateriaalverzekerin

g is afgesloten door een 

derde 

Verzekerd is de aansprakelijkheid van u 

of een andere verzekerde als 

opdrachtgever, voor schade die op het 

bouwterrein is veroorzaakt met of door 

een motorrijtuig of ander motorisch 

voortbewogen werkmaterieel waarvan u: 

a. niet de bezitter en/of eigenaar bent; en 

b. niet de houder bent op basis van een 

financierings-, lease- of 

huurkoopovereenkomst. 

Verzekerden Wie zijn de verzekerden? Opdrachtgevers en hun 

ondergeschikten behoren 

niet standaard tot de 

kring van verzekerden. 

Dit kan clausulair zijn 

uitgebreid (clausule 

A2141 op de polis). 

Tot de kring van verzekerden onder de 

AVB dekking behoren standaard: 

- de opdrachtgever(s) van 

verzekeringnemer; 

- de ondergeschikten van deze 

opdrachtgever(s) 

Werkzaamheden naast een bestaande 

fundering 

Zijn werkzaamheden naast 

een bestaande fundering 

automatisch meeverzekerd. 

Nee, niet standaard 

meeverzekerd zijn 

ontgravingen beneden 

aanlegniveau van 

bestaande fundering en 

Ja, als wordt voldaan aan een van de 

volgende voorwaarden 

a. Er wordt niet ontgraven beneden het 

aanlegniveau van een bestaande 

fundering. 



Dekking Onderwerp Delta Lloyd Zekerheid op Maat, AVB voor 

aannemers 

waarbij het ontgraven 

niet kan worden 

uitgevoerd onder 

natuurlijk talud. 

b. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd op het aanlegniveau van een 

bestaande fundering, onder een 

hellingshoek van maximaal 45 graden en 

op minimaal één meter afstand van de 

zijkant van deze bestaande fundering. 

c. De werkzaamheden worden uitgevoerd 

beneden het aanlegniveau van een 

bestaande fundering. Dit gebeurt op basis 

van schriftelijk vastgelegde berekeningen 

en adviezen van een geotechnisch 

adviseur, die deskundig is voor dit soort 

werkzaamheden. Deze adviseur heeft 

aangegeven dat er bij de geadviseerde 

uitvoeringsmethode een verwaarloosbare 

kans is op schade aan de bebouwing. 

Werkzaamheden binnen 15 meter van 

bebouwing 

Zijn werkzaamheden op 

minder dan 15 meter afstand 

van bebouwing automatisch 

meeverzekerd? 

Niet automatisch 

verzekerd zijn werken 

waarbij hei- en 

trillingswerkzaamheden 

(funderingswerken en/of 

damwanden) worden 

verricht. Wel verzekerd 

zijn heiwerken 

uitgevoerd binnen een 

straal van 15 meter vanaf 

onderheide en in goede 

Verzekerd is het mechanisch in de grond 

brengen of daaruit verwijderen van 

bouwdelen of hulpconstructies (zoals 

funderingspalen of damwanden), als aan 

alle twee de volgende voorwaarden is 

voldaan: 

a. De werkzaamheden worden uitgevoerd 

op basis van schriftelijk vastgelegde 

berekeningen en adviezen van een 

geotechnisch adviseur, die deskundig is 

voor dit soort werkzaamheden. Deze 
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staat verkerende 

belendingen en/of 

bestaande eigendommen 

van de opdrachtgever 

waarbij: 

- er houten palen, of 

stalen buispalen met een 

schachtdiameter van 

maximaal 273 mm en 

een voetplaat met een 

diameter van maximaal 

290 mm, of prefab 

betonpalen met een 

maximale doorsnede van 

250 x 250 mm worden 

toegepast en 

- er niet dieper wordt 

ingeheid dan het 

paalpuntniveau van de 

belendingen en/of 

bestaande eigendommen 

van de opdrachtgever en 

- de afstand tussen de 

bestaande palen en de 

nieuw in te heien palen 

minimaal 3x de 

diameter/doorsnede van 

de nieuw in te heien 

adviseur heeft aangegeven dat er bij de 

geadviseerde uitvoeringsmethode een 

verwaarloosbare kans is op schade aan de 

bebouwing. 

b. Direct voorafgaand aan de 

werkzaamheden is een vooropname 

gemaakt van de bebouwing. In deze 

vooropname is elk visueel waarneembaar 

bouwtechnisch gebrek, zowel binnen als 

buiten, omschreven en duidelijk op foto 

vastgelegd. De vooropname is uitgevoerd 

volgens de Richtlijn Bouwkundige 

opname van het NIVRE. 
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palen is. Deze dekking 

geldt alleen als de 

verzekerde voldaan heeft 

aan de volgende 

voorwaarden: 

- voor het heien zijn 

eventuele in de grond 

aanwezige obstakels 

verwijderd en 

- er is direct voorafgaand 

aan de 

heiwerkzaamheden een 

vooropname gemaakt 

van de direct 

aangrenzende 

belendingen en/of 

bestaande eigendommen 

van de opdrachtgever. In 

deze vooropname moet 

elk visueel 

waarneembaar 

bouwtechnisch gebrek, 

zowel binnen als buiten, 

gedateerd worden 

omschreven en duidelijk 

op de foto worden 

vastgelegd. 

De vooropname moet 
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worden uitgevoerd 

conform de Richtlijn 

Bouwkundige Opname 

van het NIVRE. 

Schade aan kabels, buizen en leidingen Is schade aan ondergrondse 

kabels, buizen en leidingen 

gedekt als er niet is voldaan 

aan de wettelijke 

onderzoeksplicht? 

Ja, wel geldt er een extra 

eigen risico van € 

10.000,- boven het al 

geldende eigen risico. 

Er is geen dekking als niet heeft voldaan 

aan de wettelijke voorschriften voor 

aanmelding bij het Kadaster en de 

uitvoering van de werkzaamheden. 

Aansprakelijkheidsverhogende/contractuel

e bedingen 

Geldt de insluiting voor 

aansprakelijkheidsverhogend

e bedingen uitsluitend op 

grond van een 

vrijwaringsbeding in 

bestek(ken), gedeponeerde 

standaardvoorwaarden en 

andere in de bouw 

gebruikelijke 

standaardvoorwaarden? 

Ja Ja, met als uitsluiting brandgevaarlijke 

dakdekkerswerkzaamheden. 

Uitsluiting dakdekkerswerkzaamheden Zijn 

dakdekkerswerkzaamheden 

die zelf uitgevoerd worden of 

in opdracht van u 

uitgesloten? 

Niet opgenomen Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor 

schade die is veroorzaakt doordat u of 

een andere verzekerde zelf 

dakdekkerswerkzaamheden heeft 

uitgevoerd, waarbij gebruikgemaakt 
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werd van open vuur en/of hete lucht. 

Heeft u deze werkzaamheden in uw 

opdracht laten uitvoeren? Dan is uw 

(contractuele) aansprakelijkheid 

uitsluitend verzekerd als is voldaan aan 

de door ons in clausule AVB401 gestelde 

voorwaarden. 

Uitsluiting schade aan dieren, gewassen, 

bloemen, planten, bollen, groente en fruit 

bij werkzaamheden in de agrarische sector 

of stallenbouw 

Is schade aan dieren, 

gewassen, bloemen, planten, 

bollen, groente en fruit bij 

werkzaamheden in de 

agrarische sector of 

stallenbouw uitgesloten? 

Nee Ja 

 


